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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số: 07/2015/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Lào Cai, ngày 30 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 
từ năm 2012 đến năm 2020;

Thực hiện văn bản số 315/HĐND-TT ngày 27/12/2014 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tại về việc thỏa thuận tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 05/TTr-STC ngày 15 
tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2015 như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đầu tư, quản 
lý, khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Chính sách hỗ trợ cụ thể:
a) Ngân sách tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng (biển báo điểm dừng, nhà chờ, sơn vạch 

kẻ đường,...) cho các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy hoạch đã được 
phê duyệt.

b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí để bù lỗ cho các tuyến xe buýt nội thị thành 
phố Lào Cai khi hoạt động theo đúng tuyến và giá vé do Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
định, mức bù lỗ bằng 50% số lỗ thực tế của tuyến khai thác.

3. Thời gian thực hiện chính sách: Từ tháng 9/2014 đến hết năm 2015.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định này.
2. Hết năm 2015 Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải đánh giá kết 

quả thực hiện, đề xuất chính sách hỗ trợ những năm sau cho phù hợp, báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Doãn Văn Hưởng


